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انتظارات و اهداف ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسبوکار چیست؟

دربابهمایشششمبهبود
محیطکسبوکار
محمدطاهر احمدی شادمهری *

اصوال همایشهای علمی فرصتی را فراهم میکنند تا
اندیشمندان و محققان در یک حوزه خاص بتوانند گرد
هم آمده ،حول موضــوع همایش ،نتایج مطالعات و
تحقیقات خود را در معرض نقد و بررسی صاحبنظران
قرار داده و با هماندیشی با سایر محققان و اندیشمندان
راهکارهایی را برای حل معضالت جامعه در موضوع همایش بیابند .در کنار
آثار مختلف و متعدد همایشها در یک جامعه ،یکی از آثار و دستاوردهای
مهم آنها این است که باعث میشوند موضوعی خاص مورد توجه محققان
و اندیشمندان محافل علمی جامعه قرار گرفته و تالش آنها را برای مطالعه
و تحقیق بیشتر و عمیقتر روی آن تقویت کند .مضافا اینکه باعث میشود
تصمیمگیران و سیاســتمداران اهتمام بیشتری به آن موضوع داده و در
تصمی مسازی خود از نتایج این تحقیقات که در همایش ارائه شده است،
استفاده ببرند .این پدیده یک دستاورد مهم دارد و آن این است که نگاه
علمی جامعه به پدیدههای موجود در آن گسترش مییابد چه در نزد محافل
علمی با گسترش روابط آنها با جامعه و چه در نزد سیاستمداران برای اتخاذ
راهکارهای علمی با مقابله با مشکالت.
به یقین از این زاویه میتوان بهتر و بیشتر به نقش همایشها از جمله سلسله
همایشهای توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در جامعه
و دستاوردهای آن نگاه کرد .از نظر اینجانب  5همایش گذشته ،در کنار
تالش سایر محافل علمی و اجرایی کشوردر این حوزه ،موفق شده است
اوال موضوع بسیار مهم«فضای کسب و کار» را که از مهترین متغیرهای
تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است ،در محافل علمی کشور
مورد توجه قرار دهد و ثانیا باعث شده سیاستمداران و تصمیم گیران توجه
و اهتمام خاصی به این موضوع داشته باشند .این توجه و اهتمام حداقل در
امر قانونگذاری باعث شده است قوانین و مقررات خاصی برای بهبود فضای
کسب و کار وضع شود و مرتبا مورد بازنگری قرار گیرد .در عین حال باید
به یک نکته مهم نیز توجه داشته باشید که آثار همایشها که عمدتا علمی
هستند در کوتاهمدت بروز نمیکند بلکه در بلندمدت با تغییر نگرشها و
سیاستها می تواند منشا اثر بیشتر و گستردهتری باشد .ششمین همایش
هم در همین راستا برای بررسی روی پدیدههایی که در حال حاضر محیط
کسب و کار کشور را تهدید میکنند ،تمرکز دارد.
ادامه در همین صفحه

نجات   بخشخصوصیازقانونگریزیبرخیدستگاهها
دنیای اقتصاد -از همان روزهای ابتدای تدوین طرح
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تا زمان تصویب
آن در سال  1390در مجلس ،هدف مشخص بود؛ همانطور
که از نام این قانون پیداســت؛ بهبود فضای کسب و کار
برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی .اما به اذعان بسیاری
از فعاالن بخش خصوصی ،در تمام سالهایی که از اجرای
این قانون میگذرد ،بهبود چندانی در وضعیت کسب و
کار کشور و به ویژه خراسان رضوی صورت نگرفته است.
دلیل این موضوع را برخیها عدم تمکین به قانون از سوی
دســتگاههای اجرایی میدانند و برخیها فراهم نبودن
زیرساختهای الزم در ایران برای بهتر شدن این وضعیت.
اما پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،
اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و
مشاور اقتصادی دولت از این بخش ،بیکار ننشست و برای
بررسی زوایای مختلف این قانون و راهکارهای عملیاتی
شدن آن ،همایشی ملی با موضوع توسعه پایدار با رویکرد
بهبود محیط کسب و کار ترتیب داد و اجرای آن را برعهده
اتاق مشهد گذاشت؛ همایشی که از سال 91استارت خورد
و  21و  22آذرماه امسال هم قرار است ششمین دوره آن
برگزار شود .در واقع اتاق بازرگانی ایران به همراه سایر
اتاقهای بازرگانی بزرگ سراســر کشور اعم از تهران،
اصفهان ،مشهد ،شیراز ،کرمان و تبریز کارهای مطالعاتی
و تحقیقات میدانی در خصوص مباحث محیط کسبوکار
و بهبود رتبه آن که شاخصهای جهانی هستند،

درنشستمشترککمیسیونهایصنعتو
بهبودمحیطکسبوکاراتاقمشهدمطرحشد

ارزی دالل پرور
سیاست ِ
صفحه 2

صفحه 3

استاندار خراسان رضوی در شورای اداری مطرح کرد

آخرین گامها
برای حل نهایی مشکل پدیده
صفحه 4

دربابهمایشششمبهبود محیطکسبوکار
در ششــمین همایش بهبود محیط کســب و کار
موضوعات به دو طریق مورد بررسی قرار میگیرند .در
مــورد هر یک از زیر محورها ما مقاله کتبی داریم که
حاصل کار تحقیقی محقق است و آن را ارائه میدهند
و عالوه بر آن ،یکی از اندیشمندان و یا مسئوالن حوزه
مربوطه بصورت شــفاهی دربــاره آن مطالبی را ارائه
خواهند کرد .در مجمــوع در این همایش  12مقاله
کتبی و حدود  8سخنرانی مرتبط با محورهای همایش
خواهیم داشت.
به طــور معمول ما در پایان هر یک از همایشهای
سالهای گذشته جمع بندی و نقطه نظرات حاصل از
ارائه مقاالت ،ســخنرانیها و نشستهای تخصصی را

در یک بیانیه خالصه کــرده و آن را از طریق مقامات
عالی رتبه اتاق بازرگانی خراســان رضوی و همچنین
اتاق ایران در اختیار مســئوالن مربوطه قرار میدهیم.
نتایج این همایشها در تنظیم قوانین مربوط به محیط
کسب و کار و همچنین سیاستگذاری در این حوزه مورد
استفاده قرار میگیرد .عالوه بر آن باعث شده است تا
نهادهای دولتی استان تالش خود را برای بهبود محیط
کســب و کار بیشتر کرده و سعی در رفع معضالت در
این حوزه داشته باشند.
* دبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد
بهبود محیط کسب و کار و عضو هیات علمی دانشگاه
فردوسی مشهد

شهادت آتشنشان مشهدی
حین عملیات امداد و نجات
صفحه 4

عکس :محسن بخشنده/ایرنا

یادداشت

ادامه یادداشت
از این رو دو موضوع مهم را در برنامه خود دارد؛ اوال
روی راهکارهای بهبود و ارتقا شاخص «محیط کسب
و کار» در کشور در چند حوزه مهم از جلمه مالیاتها،
قراردادها و ثبت اموال بحث خواهد کرد و ثانیا با توجه
به تحوالت و تغییراتی که در چند ماه گذشته رخ داده
و باعث شده ثبات اقتصاد کالن بشدت تحت تاثیر قرار
گیرد و با توجه به نقش بسیار مهم ثبات اقتصادی در
فضای کســب و کار ،این موضوع محور اصلی همایش
ششم است .در این راستا تاثیر بی ثباتی اقتصاد کالن بر
روی رفتار بخش خصوصی و راههای برون رفت از آن
مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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درهمایشطراحیبستهبندیسوغاتویژهخراسانرضویعنوانشد

بستههایی برای ماندگاری
در ذهن گردشگر
همین صفحه

درهمایشطراحیبستهبندیسوغاتویژهخراسانرضویعنوانشد

بستههایی برای ماندگاری در ذهن گردشگر
دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته -همایش «طراحی
بستهبندی سوغات ویژه خراسان رضوی» با تکیه
بر اهمیت بستهبندی سوغات و راهکارهای موجود
با حضور فعاالن این عرصه در اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.
علی شریعتیمقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق
مشهد در این همایش با بیان اینکه یکی از دغدغههای
مهم برای همه ما حفظ آبرو و رشد اقتصاد کشور است،
اظهار کرد :در خراسان رضوی مزیتهای متعددی وجود
دارد کــه اصلیترین و آنچه کمتــر مورد توجه قرار می
گیرد ،مساله تعداد زائران و گردشگرانی است که به استان
ســفر میکنند؛ ساالنه بیش از  ۳۰میلیون نفر به استان
ما سفرمیکنند که حدود  ۲۵۰۰تا  ۳۰۰۰میلیارد تومان
سوغات خریداری میکنند اما جای خالی طراحی در این
حوزه دیده می شود چرا که بخشی از این بازار بزرگ در
اطراف حرم قرار دارد و سوغاتیهایی را میبینیم که در
شان ودرخور خراسان رضوی و ایران نیست.
وی افزود :در گذشته صنعتی به نام صنعت زعفران در
دنیا وجود نداشت اما در دهه  ۷۰اولین کارخانه پیشرفته
زعفران در شهرک صنعتی توس ایجاد شد که محصوالت
آن در اسپانیا و در  ۱۱فروشگاه آن کشور توزیع میشود.
شریعتی مقدم تاکید کرد :باید به هویت خراسان رضوی،
ایــران و هویت فرهنگی ،مذهبی و ملی خود توجه کرد
چراکه برخی از این هویتها دارای عمق بسیاری هستند
و باید برای آنها کاری اصولی و اساسی انجام شود .سبک
بستهبندی به سبک و سیاق تولیدکننده بستگی دارد که
آن تولیدکننــده چه هویتی را برای خود به وجود آورده
اســت؛ از طرفی ،بسته بندی سوغات جزئی از کل است
و باید به عنوان جزئی از یک منظومه اعم از بستهبندی،
تبلیغات و عمق علمی که به آن محصول میدهد ،باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد تصریح کرد :برای
آنکه بازار و موفقیت در کسبوکار بدست بیاید ،باید قطار
را بــر روی ریلهای موجود قرار داد و بر روی این ریلها
حرکت کرد .اولویت من ،بازگشت سوغات خراسان رضوی
به فرهنگ روستایی است و باید به سمتی گام برداریم که
بتوانیم کاالیی را تولید کنیم که دارای هویت روستایی و
بر اساس استانداردهای ملی و جهانی باشد.
وی با تاکید بر اینکه ما المانهای مشخصی در کشور
نداریم که نشانگر سوغات ما باشد ،عنوان کرد :المانهای
ما پراکنده است؛ این امر از عهده یک شرکت و مجموعه
بر نمیآید و باید به صورت ملی انجام شود .در سطح دنیا،
کشورها بر روی المانهای خود تاکید دارند چرا که باید
سوغات در دل خود خاطرهای پایدار ایجاد کند .درنتیجه
باید بر روی خاطرهانگیز بودن محصول کار کنیم که نشان
دهنده جزئی از هویت ما باشد.

zفعالیت 500فروشگاهصنایعدستیدرخراسانرضوی

در حال حاضر چندین شهر جهانی ایران اعم از اصفهان،
شــیراز ،تبریز و مشهد در زمینه صنایع دستی مشغول
فعالیت هســتند .همانطور که میدانیم خراسان رضوی
پایلوت صنایع دستی است.
محمد مطیع ،معاون صنایع دســتی سازمان میراث
فرهنگی خراسان رضوی با بیان این مطلب ،درباره اهمیت
صنعت گردشگری و سوغات استان بیان کرد :ما همیشه
انتظارات ویژهای از خراسان رضوی داریم زیرا گردشگری
و صنایع دستی در این استان شاخص بوده و پتانسیلهای
موجود استان بسیار گسترده است .بنابراین اگر صنعت
گردشــگری در استان رونق داشته باشد ،صنایع دستی
آن نیز رونق مییابد.
وی با اشاره به وجود بیشترین میزان کارگاههای صنایع
دستی کشور در مشهد ،اظهار کرد ۷۰:رشته صنایع دستی
در خراسان رضوی فعال است و در حال حاضر کارگاههای
متمرکزی در منطقه فردوسی ایجاد کردیم که تولیدات
انبوه را انجام میدهند و در نهایت در فروشگاههایی این
محصوالت به فروش میرسد.

ما دارای سه دسته از گردشگران هستیم
که شامل گردشگران داخلی ،خارجی
عرب و خارجی غیرعرب است و بنابراین
باید به سطوح مختلف زوار و گردشگر
توجه شود یعنی حداقل پنج سطح
درآمدی برای این بسته طراحی کنیم
مطیع خاطرنشان کرد :همچین به علت وجود بارگاه
امام رضا (ع) هنرمندانی از سراسر کشور و منطقه حضور
پیدا میکنند تا کار و هنر خود را بسط و گسترش دهند.
وی از فعالیت بالغ بر  ۵۰۰فروشگاه صنایع دستی در
استان خبر داد و گفت :در میان آنها فروشگاههایی هستند
که با مدیریت مناسب ،گستردهتر و بهتر عمل کردهاند؛
باید از چنین فروشگاههایی الگو بگیریم و این مساله را در
حوزه سوغات خود مدنظر قرار دهیم.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خراسان
رضوی اظهار کرد :حدود  ۳۱میلیون نفر گردشگر از شهر
مشهد بازدید میکنند اما مدت ماندگاری گردشگران در
شــهر کاهش پیدا کرده و خود ما در این معضل مقصر
هستیم چراکه مدیریت مناسبی نداشتیم و ازپتانسیلهای
موجود به خوبی استفاده نکردیم .یکی از مسائلی که در این
راستا باید مورد توجه قرار گیرد ،مساله بستهبندی است
که ورود قشر جوان به این مساله موجب خرسندی است
که در دنیا بر روی بستهبندی محصوالت خود بسیار کار

میکنند و در این حوزه موادی وجود دارد که موجب تحول
این حوزه شده است.

zماندگاریسوغاتمشهددرگرواهمیتبهذائقهگردشگر

مســاله سوغات و بســتهبندی آن از سال گذشته به
درخواست شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی
استان به کمیسیون گردشگری و خدمات واگذار شد .از
آن زمان کارگروه سوغات ذیل این کمیسیون شکل گرفت
و جلسات متعددی برگزار شد تا به یک جمعبندی جامع
در خصوص بسته بندی سوغات برسیم که در شان امام
رضا(ع) ،شهر مشهد و خراسان رضوی باشد.
مژگان ثابت تیموری ،دبیر کمیســیون گردشــگری
اتاق بازرگانی مشــهد ،با بیان این مطلب اظهار کرد :در
زمینه بســته بندی سوغات ،باید برندی را ارائه دهیم تا
این سوغات را به یادگار بگذارد و تا سالیان سال ماندگار
بماند .گردشگران داخلی و خارجی به مشهد و خراسان
رضوی به عنوان زائر و سرمایهگذار مراجعه میکنند و بر
اساس نیاز خود تحفهای را به یادگار خواهند برد .بنابراین
صنایع دستی و سوغات خراسان رضوی باید در بستههای
شکیل و قابل توجه در جمعیت جهانی که بعد از آن به
عنوان تبلیغ مورد استفاده قرار میگیرد ،باشد که تمامی
اجزای سوغات استان ما را در برداشته باشد .وی با بیان
اینکه همه به این مساله واقفیم که خراسان رضوی قطب
کشاورزی و تولیدات خشکبار و زعفران است ،تصریح کرد:
بنابراین بستهای که طراحی میشود ،باید دربردارنده این
ویژگی باشد که در کنار خشکبار و گوهر و سنگی که در
این ظرف قرار میگیرد ،یک کاال از صنایع دستی استان
نیز در آن قرار می گیرد.
دبیر کمیته علمی همایش گفت :مساله دیگر این است
که ما دارای ســه دسته از گردشگران هستیم که شامل
گردشگران داخلی ،خارجی عرب و خارجی غیرعرب است
و بنابراین باید به سطوح مختلف زوار و گردشگر توجه شود
یعنی حداقل پنج سطح درآمدی برای این بسته طراحی
کنیم .بستهبندیهای ما باید بر اساس سلیقه ،ذائقه و بودجه
طراحی شود چراکه سلیقه و بودجه این دسته از افراد با
یکدگیر متفاوت است .در نتیجه بستههایی که طراحی
میکنیم باید آنقدر انعطافپذیر باشــد که در قالبهای
مختلف قابل ارائه باشد.
به گفته ثابت تیموری ،نکته اصلی و کلید واژه ما این
است که بسته سوغات ،عالوه بر کاالیی که درون آن قرار
دارد ،ارزش افزوده ایجاد کند .گاهی ما محصولی را بخاطر
بستهبندی آن اســت که خریداری میکنیم اما زیبایی
بسته گاهی آنقدر ارزش دارد که حاضریم هزینهای برای
آن در نظر بگیریم.
وی ابراز امیدواری کرد با این اقدامات سوغات مشهد و
خراسان رضوی تبدیل به برند شود.
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-10ازهم هامکاناتاینستاگرام
بهدرستیاستفادهکنید
روزبه فالح کریمی*

اینستاگرام روزبهروز بر امکانات خود میافزاید؛ دیگر فقط
پست گذاشتن ،هشتگ گذاری و کپشن نیست ،استوری که
بســیار کاربرد دارد و معموالً تعداد بازدیدش از پست بیشتر
است و در ادامههایالیت اینستاگرام دستهبندی و نگهداری
اســتوری ها برای بیشــتر از 24ســاعت را فراهم میکند.
همچنین IGTVکهبهشمااجازهمیدهدتایکساعتفیلم
بگذارید.
سعی کنید از هم ه این امکانات بهتناسب و اصولی استفاده
کنید .هرکدام از اینها مزایای خود رادارند و البته کاربردشان
یکی نیســت .ولی مهم است که از همه اینها استفاده کنید.
بهخصوص از استوری که بازدیدکننده بیشتری از پست دارد
و تبدیل استوریهای مهم به هایالیت که وقتی بازدیدکننده
وارد پیج شما می شود میتوانند مثل یک منو او را راهنمایی
کنند.
برای درک بیشــتر با هم یک نقشه راه ترسیم کنیم؛ فرض
کنید شــما تصمیم دارید یک محصول یــا خدمات جدید
بیاورید .خوب شــاید فکرکنید محصول که آماده شد از آن
عکس میگیرم و در پیج قرار میدهم .خب اینطوری خوب
هستولیمنپیشنهادبهتریدارم:
 -1قبــل از اینکه محصول را معرفی کنید ،با اســتفاده از
اســتوری اطالعات کمی از محصول یا فوائد آن را به صورت
سوال یا نکته ،با فالوئرهای خود مطرح کنید .طوری که ذهن
ها آماده و تشنه دیدن محصول شود .این روند را می توانید تا
چند بار انجام دهید و دائم مخاطب را منتظر دیدن محصول
کنید.
 -2محصول که آماده شد ،با استفاده از عکس خوب و بهتر
از آن فیلم کوتاه یک پست خوب طراحی کنید و محصول را
معرفی اولیه انجام دهید و بگویید معرفی و اطالعات تکمیلی
درهایالیتاختصاصیمحصولو IGTVقرارخواهدگرفت.
 -3یــک هایالیت به نام محصول ایجاد و ســعی کنید در
آن درباره محصول هر یکی دو روز یک اســتوری قرار دهید و
استوری را در قالب این هایالیت هم ذخیره کنید تا بعد از 24
ساعتهمچناندرمعرضدیدفالوئرهاباشد.
 -4یک فیلم کاملتر برای قــراردادن در( IGTVحداقل5
دقیقه به نظر من) از محصول بگیرید و روشهای استفاده و...
را در آن با زبان خیلی عامیانه توضیح دهید و بعد باز با کمک
استوریمخاطبرابهدیدناینفیلمتشویقکنید.
خوب همانطور که دیدید با اســتفاده از تمام قابلیتهای
اینستاگرام،یکمحصولیاخدمتجدیدرامعرفیمیکنیم
و قطعا ذهن مخاطب خیلی بیشتر درگیر این موضوع خواهد
شد.
از این روش برای معرفــی محصوالت و خدمات فعلی هم
میتوانیداستفادهکنید.
در شماره بعدی خواهید خواند :از پیامهای دایرکت غافل
نشوید...
*مشاوردیجیتالمارکتینگ
@parsiantd
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مشاورمجمعتشخیصمصلحتنظامدرمشهد:

ارائهچشماندازروشنوامیدبخش
بایدبهگفتمانملیتبدیلشود

دنیای اقتصاد -مشاور آیندهپژوهی
مجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:
در شــرایط فعلی ،ارائه چشم انداز
روشن و امیدبخش برای آینده جامعه
بایدبهگفتمانملیتبدیلشود.
عقیل ملکیفر در نشست «نقش رسانه در ارتقای فرهنگ
عمومی و اجتماعی» در مشهد افزود :برای تحقق این مهم باید
جریان رسانه ای سازنده در کشور راه بیافتد تا حاکمیت برای
ارائه چشم انداز روشن برای کشور تحت فشار قرار گیرد ،دولت
و ملت باید به گفتمان ملی و چشم انداز یکسان از آینده کشور
برسند.
وی با بیان اینکه رســانه جریان ســاز و گفتمان ساز است،
خاطرنشان کرد :به ندرت رسانه گفتمان ساز داریم ،رسانه ها با
ظرفیتگفتمانسازیاجتماعیمیتوانندآثارمخربجنگ
روانیراازبینببرند.
وی با بیان اینکه رسانه ملی در رسانه گفتمان سازی غفلت
کرده است ،گفت :حاکمیت باید با ارائه تصویر درست و چشم
انداز روشن از آینده کشور زمینه گفتمان سازی برای رسانه ها
راایجادکند.
مشاور آینده پژوهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه
داد :رســانه ها با ترسیم تصویر الهام بخش از آینده کشور می
توانند نقش تاریخی فوق العاده ای در عبور از شــرایط فعلی و
مبارزهدرجبههجنگنرمدشمنایفاکنند.
ملکی فر افزود :رســانه باید نقاط قوت کشور و حاکمیت را
بدون جهت گیری سیاسی به مردم منتقل کند ،شادی ،امید،
آرامش ،حفظ رضایت و احساس های زندگی بخش در جامعه
از زمینه هایی است که رسانه ها باید به آن توجه داشته باشند
زیرا دشمن میکوشد آینده کشور را تاریک نشان دهد تا امید
درجامعهبهناامیدیتبدیلشود.
وی اظهار کرد :رســانه ها به جــای انتقاد تخریبی باید نقد
سازنده را در دســتور کار خود قرار دهند و زمینه سرزندگی و
امیدآفرینیدرجامعهرافراهمکنند.

zدالل پروری ،حاصل سیاستهای ارزی

رضا حمیدی ،رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب
و کار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی نیز با انتقاد از سیاست ارزی دولت گفت :دولت به
صادرکنندگان می گوید ارز را با نرخ نیما به این سامانه
بدهند اما وقتی صادرکننده  100دالر صادرات داشته
و تنها  30دالر سوبســید از دولــت گرفته ،دولت فقط
حق دارد همــان  30دالر را از صادرکننــده بخواهد و
صادرکنندهحقداردبقیهدالرهایشراآنسویخیابان
به یک و نیم تا دو برابر بفروشــد؛ نه اینکه دولت آن را به
دالالن آن طرف خیابان بفروشــد و شغلی جدید برای
2هزارنفرایجادکند.
وی با تاکید بر لزوم مبارزه با فســاد و کنترل و حذف
واردات غیرضروری در روزهایی که به ارز احتیاح است،
اظهار کرد :گسترش فرهنگ خرید کاالی ساخت داخل
در این وضعیــت امری ضروری اســت؛ فرهنگ غلط
استعماری که جنس خارجی بخریم را از مغز ایرانی باید
خارجکنیم.
بازنگری نوع مباحث و اندیشیدن مدیران و گسترش
ســاخت قطعات یدکی در داخل که در گذشته توسط
صنایع داخلی صورت می گرفت و وقتی وارداتش راحت
شــد ،تولیدش کم و واردات افزایــش یافت ،نیز باید در
وضعیتکنونیمدنظرقرارگیرد.

جبل عاملی :هیچ فرقی در نرخ گذاری
کاالهایی که ارز  4200تومانی دریافت
می کنند ،نسبت به بقیه کاالها که ارزشان
از بازار آزاد تامین می شود ،وجود ندارد
و عمال سیاست  4200تومانی یک سیاست
کامال شکست خورده است و جز ایجاد
رانت نتیجه دیگری به دنبال نداشته است
حمیــدی صرفه جویــی در مصارف انرژی و ســایر
مصــارف و عدم اکتفا بــه این موضوع از طریق قشــر
آســیب پذیر را امری مهم خواند و تصریح کرد :تولید
ضایعات در کشور ما به اندازه ای است که در این زمینه
از ثروتمندترین کشورها پیشی گرفته ایم؛ این چه گونه

در سیستم تخصیصی ،پرهیز از غافلگیر کردن بازار ارز
و اطالع رسانی به موقع در خصوص تغییرات سیاستی،
حفظ اعتبار سیاســتگذار ،عدم مداخله با ذخایر ارزی
بانک مرکزی ،لزوم توجه به نرخ تورم فزاینده و کســری
بودجهدولتلزوم توجهبه مارپیچنرخارزنرخ-تورم،لزوم
ساماندهی تقاضای خرد ارزوکاهشبروکراسی تجارتو
تخصیص ارز را راههای برای گذر از التهاب ارزی دانست.

در نشست مشترک کمیسیونهای صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد مطرح شد

ارزی دالل پرور
سیاست ِ

zکاهش شدید مواد اولیه واحدهای صنعتی استان

عکس :محسن اسماعیل زاده  /دنیای اقتصاد

ترفندهای اینستاگرام

zباید به دنبال ایجاد تعهد دیگر کشورها برای ایران باشیم

سید حسین احمدی ســلیمانی ،رئیس کمیسیون
صنعت اتاق مشهد در این نشست گفت :در بخش ارزی
یکنوعسردرگمیدراتاقفکرارزیکشورداشتهایمکه
از سال گذشته تا االن ادامه دارد .باب توسعه را باید بست
و تا مهلــت  13آبان فرض را بر این میگیریم که تهدید
جدی است و به هر میزانی که می شود باید تعهد ایجاد
کرد چون بعد از آن کانالهای مالی بسته می شود.
احمدی سلیمانی ادامه داد :در کشتیرانی هم امکان
حرکت کشتیها برای صادرات و واردات حتی به حالت
رادار خاموش ردیابی و مسدود می شود و بانک مرکزی
که قرار بود برای توسعه و سرمایه گذاری تامین ارز کند،
االن نگاهش به جیب کارآفرین است که ارز را در سامانه
نیما عرضه کند؛ اما در ســامانه نیما افراد با ترفندی ارز
را عرضه می کنند و ســپس آن را برای نیاز خود برمی
دارنــد و امکان تامیــن ارز برای واحدهــای کوچک و
متوسط از این طریق بسیار ســخت است .وی گفت :با
همه نگرانی هایی که مطرح می شود و تحریم هایی که
در حال تشدید است ،باید گفت ما تجربه شدیدتری هم
در گذشته داشــته ایم و نباید تا این حد دچار هراس و
نگرانی بشویم زیرا تدبیر مدیریتی را از دست می دهیم.
نابســامانی در اتاق فکر ارزی نشــان می دهد که نباید
اینگونهباشد.
وی یکی از دالیل کاهش مواد اولیه در انبارها را وجود
بخشــی از این مواد در گمرک و عدم ترخیص ســریع
آن دانست و افزود :علت این اســت که بانک مرکزی و
بانکهای عامل یک نرم افزار برای کدرهگیری دارند و
گمرک نرم افزار دیگری؛ بنابراین ،نحوه محاسبات نرم
افزارها با هم متفاوت است و تناقض ارقام استخراجی از
ایننرمافزارهاباعثعدمصدورکدرهگیریمیشود.
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دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -به همت کمیســیونهای صنعت و بهبود فضای کســب و کار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
زهرا صفدری
خبرنگار
کشاورزی خراسان رضوی نشستی تخصصی با محورهای «عمق و پایداری بحران ارزی» و «تحریمها و آینده اقتصاد کشور»
برگزار شد .در این برنامه که با حضور محمد قاسمی ،معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس و پویا جبل عاملی ،اقتصاددان به
عنوان سخنرانان برنامه در جمع فعاالن اقتصادی خراسان رضوی برگزار شد ،تشریح تحریمها و آینده اقتصاد ایران ،پیچیدگیهای موجود در
سیاست گذاری اقتصادی در شرایط کنونی ،بخشهای تاثیرپذیر از تحریمها ،توصیه های سیاستی در شرایط تحریم ،میزان عمق و پایداری
بحران ارزی ،ارزیابی شوک ارزی و ...از مباحثی بود که از سوی سخنرانان این برنامه مطرح شد.
مصرف مواد اســت؟ ما در تولید میــوه جات باغی جزو
ده کشــور اول دنیاییم اما  40درصد میوه ها در مراحل
مختلف کاشت ،داشت ،برداشت و بسته بندی از بین می
رود و این موضوع درباره گندم و ســوخت و ...هم صدق
میکند.
zتوصیههایسیاستیدرشرایطتحریم

محمد قاســمی ،معــاون پژوهشهــای اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس در این ســمینار ،مهمترین
بخشهای تاثیرپذیر از تحریمهــا از کانال محدودیت
واردات را شــامل؛ ســاخت تجهیزات حمــل و نقل،
ساخت وســایل نقلیه موتوری ،ساخت مواد شیمیایی
و محصوالت شــیمیایی ،ساخت محصوالت الستیک
و پالستیک و ...دانســت .وی تصریح کرد :بخشهای
ســاخت محصوالت غذایی و آشــامیدنی ،کشاورزی،
ساخت پوشاک ،منسوجات ،ســاختمان ،محصوالت
فلزی به جز تجهیزات و ماشــین آالت و ...بخشهایی
هستند که بیشــترین ضریب فزاینده تولید در شرایط
تحریم را دارند و دارای اولویت ســرمایهگذاری در این
شــرایط هســتند .این بخشها در فرض محدودیت
واردات هم میتوانند برنامه فعاالنه ضمن تحریم برای
دولت باشند .قاسمی تصریح کرد :توان تحریک مصرف
و مخارج دولت و مخارج بخش خصوصی در دو سه سال
آینده وجود ندارد و اگر می خواهیم کسب و کار در کشور
پایدار باشد ،باید به فکر بازارهای خارجی باشیم .زنجیره
های تولید در کشور کامل نیست و تولیدکننده ها باید
جســتجو کنند و در زنجیره تولیدی که دارای مزیت
هستیم،آنراکاملکنند.
وی خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در این نشست
گفت :فروش نقدی بر فروش نسیه در این دوران ترجیح
دارد و بــه طور طبیعی اگر بتــوان تخفیف داد و فروش
کاال را نقدی محاسبه کرد ،بهتر است .روی بخشهای
دارای اولویــت که هنــگام محدودیــت واردات دارای

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
از آغاز خرید زعفران در 20تعاونی استان خبرداد

مزیت هستند ،تاکید کنید .عالوه بر این ،دوره کنونی،
دوره افزایش بهره وری است؛ مســاله اتفاق افتاده را به
یک بحــران ارزی تغییر ندهیــم .االن بحث تحریمها
خیلی فراتر از بحران ارزی است و اگر از این وضعیت به
درستی استفاده شود می توانیم به یک دوران بازسازی
نظریه اقتصادی کشــور برویم .رشد محدود وابسته به
نفت غیراشتغالزای پرنوســان ،ویژگی رشد اقتصادی
کشــور بوده و میانگین 50ساله این رشد 4درصد بوده
و سوال این است که این کشور االن توان رشد 4درصدی
را ندارد؟

مرادی :به صورت میانگین قیمت
محصوالت تولید کارخانجات استان۵۲
درصد رشد داشته است که این میزان
رشد خود را با  ۷۸درصد در بازار
نشانمیدهد
قاســمی افزود :اگر وزارت بازرگانی ما به جای اینکه
وزارت توزیــع رانت صــادرات و واردات باشــد ،وزارت
تدوین کننده اســتراتژی توســعه صنعتی کشور بود،
حتما به این رشــد بدون دردســرها دست می یافتیم.
اما تجربه جمهوری اســامی نشان داده که همیشه در
دوران بحرانها عاقالنه تر رفتار کردیم و امیدواریم این
دوره هم این اتفاق بیافتد .ما می دانیم مشکالت  5دهه
تصمیمگیریامروزبیرونزدهوباایندیداگرنگاهکنیم،
ظرف یکی دو ماه آینده باید برنامه فعاالنه دو ســاله ای
برای کشــور با همین نگرش استفاه از فرصتها تدوین
شود .باید فرض کنیم این جشــن نفتی تمام شده و به
ظرفیتهایخودمانبرگردیم.
وی خاطرنشان کرد :مســائل مربوط به فساد امروز
شناختهشدهاست؛دولتکمیلختاستواگرقوانینی
در بحث تعارض منافع گذاشته شود و روشن بگوید هیچ

مقامدولتیحقنداردهمزماندربخشخصوصیباشد،
هیچ مدیر بانک مرکزی حق ندارد در هیچ موسسه پولی
و بانکی باشد و هیچ مقامی از سازمان برنامه حق ندارد
در بخش پیمانکاری باشــد و خیلی شفاف بگوییم یک
بخش دولت و یک بخش غیردولت داریم ،وضعیت بهتر
می شــود .عالوه بر این ،بخشهای غیرمسئول در امور
اقتصادی مثل بخشهای نظامی نباید در بخش بانکی
وحوزهاقتصادیبهعنوانرقیببخشاقتصادیباشند.
zسیاست دالر  4200تومانی برای برخی کاالها کامال
شکست خورده است

پویا جبــل عاملی ،اقتصــاددان و عضو هیات علمی
دانشــگاه نیز در واکنش به اظهــارات حمیدی گفت:
پیمان سپاری ارزی از ریشه اشتباه بوده و منطق پیمان
سپاری ارزی برای من نامفهوم است؛ صادرکننده ای که
میخواهد صادر کنــد و تولیدکننده ای که می خواهد
تولید کند ،چرا نباید ارز خود را بفروشــد؟ سیاســت
گذار فکر می کند اگر ارز به ســامانه نیما وارد نشود به
این معناســت که صادرکننده ارز خود را نمی فروشد.
اما صادرکننده ای که ارز خود را در بازار ســلیمانیه می
فروشد ،در واقع ارز خود را گرفته چون صراف عراقی باید
دالر را به داخل کشــور بیاورد تا ریال ببرد .با بخشنامه
پیمانسپاریارزیراهنفسصادرکنندهرابستهایم.وی
در مبحث خود با عنوان«عمق و پایداری بحران ارزی»،
گفت :در وضعیت شوک ارزی ،مهمترین سیاستی که
دولت به دنبال آن بود ،کنترل قیمت کاالهای اساسی
مردم بود اما در محاسباتی که انجام دادیم هیچ فرقی در
نرخ گذاری کاالهایی که ارز  4200تومانی دریافت می
کنند ،نسبت به بقیه کاالها که ارزشان از بازار آزاد تامین
می شود ،وجود ندارد و عمال سیاست 4200تومانی یک
سیاست کامال شکســت خورده است و جز ایجاد رانت
نتیجهدیگریبهدنبالنداشتهاست.
این اقتصاددان به رسمیت شناختن بازار ،تجدیدنظر

مدیر دفتر فناوری اطالعات و شبکه دولت
در استانداری خراسان رضوی خبر داد

 100هزار تومان
برایهرکیلوگرمگلزعفران

صرفه 10میلیاردریالی
مکاتباتالکترونیکیدولت

مهر -رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت:
خریدتوافقیزعفرانازکشاورزانتوسط ۲۰تعاونیآغازشده
است.
مجتبی مزروعی در حاشیه بازدید از مراکز جمع آوری و توزیع گل
زعفران در جمع خبرنگاران اظهارکرد ۲۰:مرکز وابســته به اتحادیه
تعاونیهای تولیدی خرید توافقی گل زعفران را در خراسان رضوی انجام میدهند و ما از
فعالیتاینمراکزحمایتمیکنیم.
وی افزود :همچنین طبق برنامه ریزی انجام شــده امســال  ۱۰۰مرکز کار پاک کردن
گلهای زعفران را انجام می دهند و قیمت خرید هرکیلوگرم گل زعفران حدود  ۱۰۰هزار
توماناست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد :سال گذشته سطح زیر کشت
زعفران استان  ۸۴هزار هکتار و میزان تولید این محصول  ۲۸۹تن بود و امسال پیشبینی
شده با افزایش سطح زیر کشت از حدود ۸۶هزار هکتار زعفران برداشت شود.
مزروعی خاطرنشان کرد :باید این نکته را نیز بدانیم به علت خشکسالی و کاهش نزوالت
آســمانی در سال گذشته و توســعه بی رویه سطح زیر کشــت زعفران و احتمال سرما و
بارندگیهای زمان برداشت گل ،پیشبینی می شود میزان تولید زعفران  ۲۹۰تا  ۳۰۰تن
باشد .وی گفت :تاکنون  ۳۰۰تن گل زعفران از زعفران کاران خریداری شده است و هدف
از خرید توافقی ،تقویت شرکت تعاونی و تشکلها در خصوص امور بازرگانی ،برای خرید و
فروشمحصوالتکشاورزی،بهویژهزعفراندرجهتحفظثباتقیمتبودهاست.

ایرنا -مدیر دفتر فناوری اطالعات و شبکه دولت در استانداری خراسان رضوی گفت:
فعالیت سامانه مکاتبات الکترونیکی شبکه دولت در این استان طی شش ماه نخست
امسالباعثصرفهجویی 10میلیاردو 86میلیونریالیدرهزینههاشد.
حمیدرضا روحبخش افزود :تعداد کل کاربران شــبکه دولت در ســامانه های مختلف خراسان
رضوی 11هزار و 674نفر و تعداد کاربران سامانه مکاتبات الکترونیک آن چهار هزار و 120دستگاه
دولتیدرسطحاستاناست.
او کل مبلغ صرفه جویی حاصل از فعالیت سامانه مکاتبات الکترونیکی شبکه دولت را در خراسان
رضویطیپارسال 12میلیاردو 957میلیونذکروبیانکرد:اینسامانهباهدفگردشالکترونیکی
مکاتبات عادی بین دستگاههای اجرایی ،دانشــگاهها ،بانکها ،فرمانداریها ،بخشداریها و همه
اعضای شــورای اداری خراسان رضوی از سال  1393فعال شده و هم اینک چهار هزار و  120کاربر
دارد.مدیرفناوریاطالعاتوشبکهدولتدراستانداریخراسانرضویگفت:مجموعمکاتباتاین
سامانه در طول شش ماه نخست امسال پنج میلیون و 43هزار و 375مورد و مجموع حجم مکاتبات
چهارهزار و 111گیگابایت استکه در مقایسهبا پارسال 40درصدبیشتر شده است.
وی افزود :خراسان رضوی با اتصال افزون بر چهار هزار ساختمانی دولتی و هفت سرویس فعال در
کلاستان،بزرگترینشبکهدولترادرسطحکشوردارد.
وی گفت :فعالیت سامانه مکاتبات الکترونیکی به عنوان پرکاربردترین سرویس در شبکه دولت با
ارسال و دریافت شش میلیون نامه به صورت الکترونیکی و حجم فعالیت دو ترابایت در سال عالوه بر
تسهیلدراموراجرایی،اثربخشیوسرعتدرانجامکارهاساالنهباعثصرفهجوییریالیمستقیمبه
میزان 130میلیاردریالدر سطحکشور شدهاست.

امیرمهدیمرادی،دبیرکمیسیونصنعتاتاقمشهد
نیز در بخشی از این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت
اقتصادیواحدهایصنعتیاستانپرداختواظهارکرد:
بررسیهای ما نشان می دهد رشد میزان تولید واحدها
و موجودی مواد اولیه آنها به شدت کاهش یافته؛ این در
حالیست که به نظر میرسد اغلب واحدها ذخیره نسبتا
مناسبیازمواداولیهتاپایانسالگذشتهداشتند.
وی افزود :در سال جاری میانگین درصد رشد قیمت
مواد اولیه نزدیــک  ۱۵۰درصد بوده و به عبارتی قیمت
مواد اولیه بیش از دو برابر شــده است .از طرفی ،میزان
موجودی کاالهای تولیدی در انبار به شــدت کاهش
داشته است و در شــرایطی که در پایان سال بسیاری از
واحدها نسبت به سال گذشته از آن با انباشت محصول
مواجه بودند ،در حال حاضر اغلب تولیدات همزمان به
فروشمیرسند.
مرادی خاطرنشــان کرد :به صورت میانگین قیمت
محصوالت تولید کارخانجات اســتان  ۵۲درصد رشد
داشته اســت که این میزان رشــد خود را با  ۷۸درصد
در بازار نشان میدهد .از ســوی دیگر ،به طور متوسط
در حال حاضر واحدها به  ۹۲درصد سرمایه در گردش
بیشتر نیازمند هســتند و علی رغم آنکه بیان می شود
اغلب شرایط صادرات بسیار مناسب بوده است ،میزان
صادرات در نیمه نخست ســال جاری نسبت به مدت
مشابهسالگذشتهرشدمعنادارینشاننمیدهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عمده ترین مشــکل
واحدها ،تامین مالی و تامین مواد اولیه و در درجه بعدی
نقل و انتقال ارز اســت ،تصریح کرد :میانگین اشــتغال
مستقیم واحدهای اســتان در نیمه نخست سال جاری
 ۵.۵درصد کاهش داشته است.دبیر کمیسیون صنعت
اتاق مشــهد افزود :میزان موجودی مواد اولیه در صنایع
کانی غیر فلزی و نیز صنایع ماشــین سازی و تجهیزات
در نیمه نخست سال جاری بیش از  ۵۰درصد نسبت به
زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته و به وضعیت
بحرانیمبدلشدهاست.میانگیندرصدرشدقیمتمواد
اولیه در اغلب صنایع نیز بیش از  ۱۰۰درصد و در صنایع
ماشین سازی و تجهیزات بیش از ۳۰۰درصد بوده است.
مرادی بیشترین افزایش قیمت محصوالت تولیدی
با ۱۷۰درصد را مربوط به صنایع کانی غیر فلزی دانست
که بخشــی از این افزایش قیمت با کاهش حاشیه سود
فروشــندهها جبران شــده اســت .وی تصریح کرد:
بیشترین میزان ســرمایه در گردش مورد نیاز مربوط
به صنایع برق و الکترونیک و ســپس صنایع کانی غیر
فلزی با  ۱۷۰درصــد افزایش و کمترین میزان افزایش
ســرمایه در گردش مورد نیاز در حوزه صنایع غذایی با
 ۲۵درصد بوده است .بیشترین میزان کاهش صادرات

دوره کنونی ،دوره افزایش بهره وری
است؛ مساله اتفاق افتاده را به یک بحران
ارزی تغییر ندهیم .االن بحث تحریمها
خیلی فراتر از بحران ارزی است و اگر
از این وضعیت به درستی استفاده شود
می توانیم به یک دوران بازسازی نظریه
اقتصادیکشوربرویم
در صنایع کانی غیر فلزی و صنایع غذایی بوده و صنایع
نساجی از رشد قابل تامل در صادرات برخوردار بودهاند.
همچنین بیشترین کاهش میانگین اشتغال مستقیم
مربوطبهواحدهایبرقالکترونیکوبهدنبالآنصنایع
قطعهسازیخودروبودهاست.

عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسالمی کار:

خواستهتشکلهایکارگری
از وزیرکار«ترمیمدستمزد»است
تسنیم -عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسالمی
کار با بیان اینکه خواسته تشکلهای کارگری از وزیر
کار ترمیــم دســتمزد اســت ،گفــت :بعــد از
اینکه نامهنگاریها در حد وزارتخانه بینتیجه ماند
تشــکلهای کارگری اقدام به نــگارش نامه برای
رئیسجمهورداشتند.
احسان ســهرابی اظهار کرد :یکی از خواستههای ما این است به سرعت مساله
«ترمیم دستمزد» رسیدگی شود .ما قبل از این نیز به کرات از مقامهای مختلف
درخواستتشکیلجلسهشورایعالیکارداشتهایمتابتوانیمدستمزدکارگرانرا
متناسب هزینههای جاری خانواده باال ببریم اما متأسفانه به نامههای انجمنهای
کارگریتوجهینشاندادهنشدهاست.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار افزود :بعد از اینکه نامهنگاریها
در حد وزارتخانه بینتیجه ماند ،تشــکالت کارگری اقدام بــه نگارش نامه برای
رئیسجمهورداشتندکهایننامههمتاکنونبدونپاسخباقیماندهاست .
وی تأکید کرد :برای ما جای پرســش دارد که چرا برای کسانی که تابع قوانین
استخدام کشوری هستند ،ترمیم دستمزد صورت میگیرد اما برای کارگران این
خواستهموردتوجهقرارگرفته نمیشود؟ 
عضو هیات مدیره کانون شــوراهای اســامی کار عنوان کرد :کارگران از وزیر
بعــدی کار ،تعاون و رفاه اجتماعی خواهان ایجاد امنیت شــغلی هســتند و این
مساله یکی از موضوعاتی است که حتی در ســازمان جهانی کار نیز به آن توجه
شده است.
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انتظارات و اهداف ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسبوکار چیست؟

سارا نیکان ،زهرا صفدری دنیایاقتصاد-ازهمانروزهایابتدای تدوینطرحقانونبهبودمستمرمحیطکسبوکارتازمانتصویبآندرسال 1390در
خبرنگار
مجلس،هدفمشخصبود؛همانطورکهازناماینقانونپیداست؛بهبودفضایکسبوکاربرایکارآفرینانوفعاالناقتصادی.
اما به اذعان بسیاری از فعاالن بخش خصوصی ،در تمام ســالهایی که از اجرای این قانون میگذرد ،بهبود چندانی در وضعیت کسب و کار کشور و
به ویژه خراسان رضوی صورت نگرفته اســت .دلیل این موضوع را برخیها عدم تمکین به قانون از سوی دستگاههای اجرایی میدانند و برخیها
فراهم نبودن زیرساختهای الزم در ایران برای بهتر شــدن این وضعیت .اما پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ،اتاق بازرگانی
ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور اقتصادی دولت از این بخش ،بیکار ننشست و برای بررسی زوایای مختلف این قانون و راهکارهای
عملیاتی شدن آن ،همایشی ملی با موضوع توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار ترتیب داد و اجرای آن را برعهده اتاق مشهد گذاشت؛
همایشی که از سال  91استارت خورد و  21و  22آذرماه امسال هم قرار است ششمین دوره آن برگزار شود .در واقع اتاق بازرگانی ایران به همراه سایر
اتاقهای بازرگانی بزرگ سراسر کشور اعم از تهران ،اصفهان ،مشهد ،شیراز ،کرمان و تبریز کارهای مطالعاتی و تحقیقات میدانی در خصوص مباحث
محیط کسبوکار و بهبود رتبه آن که شاخصهای جهانی هستند ،انجام داده و در این همایشها دستاوردهای این تحقیقات برای بهره بردن مدیران
دستگاههای اجرایی ارائه می شــود .در همایش سال گذشته مطالعات پنج اتاق بازرگانی خراسان ،اصفهان ،تهران ،تبریز و شیراز بر روی  ۵مولفه و
شاخص کســب وکار جهانی که ایران در آنها نمره ضعیفتری کسب کرده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که شاخص حل و فصل ورشکستگی از
سویاتاقمشهدبررسیودرهمایشارائهشدوامسالشاخصانشعاببرقتوسطاتاقاصفهان،شاخصپرداختمالیاتتوسطاتاقمشهد،شاخص
مالکیت توسط اتاق شیراز ،شاخص اجرای قراردادها توســط اتاق کرمان و شاخص مجوز ساختوساز توسط اتاق تبریز در حال بررسی است .اتاق
تهراننیزخارجازاینشاخصهایبانکجهانی،بررویدوشاخصدیگردرحالکاروبررسیاست؛شاخصهایثبتمالکیتورقابتپذیریکهنتایج
این مطالعات در همایش سال جاری ارائه خواهد شد .اکنون در فاصله کمتر از  50روز مانده به برگزاری ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد
بهبود محیط کسب و کار ،به سراغ دستاندرکاران این رویداد اقتصادی مهم استان و کشور میرویم تا از هدفگذاری برای ششمین دوره همایش،
دستاوردهایچنددورهگذشته،میزاناجرایقانونبهبودمحیطکسبوکاردراستانوهمراهیوهمکاریبخشهایخصوصی،دولتیودانشگاهی
خراسان رضوی در تحقق این امر مطلع شویم.
zتولیدوصنعتتافتهجدابافتهازنظامنیستند

حســین محمودی خراسانی ،نایب
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراســان رضوی درباره
عملکرد اتاق مشهد در اجرای قانون
بهبود محیط کســب وکار به دنیای
اقتصاد میگوید :پیگیری برای رفع مشکالت واحدهای
صنعتی و فعاالن اقتصادی یکی از وظایف اتاق مشــهد
است و به عقیده من ،این اتاق نقش خود را تا حدودی به
خوبی انجام داده؛ البته این امر الزم بوده اما کافی نیست.

محمودی خراسانی :بخش صنعت و تولید
تافته جدا بافته از کلیت نظام اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور نیست و
برای فائق آمدن بر مشکالت فعلی و پیشبرد
راه آینده ،نیازمند تعامل و همکاری تمامی
ارگانها و سازمانها ،چه عمومی ،چه
دولتی و چه خصوصی هستیم

وی برگزاری همایشهای ســالیانه توســعه پایدار با
رویکرد بهبود محیط کســب و کار در مشهد را نشانه ای
از تالش اناق بازرگانی برای ایفای هر چه بهتر نقش خود
دراستخراجمسائلومشکالتبخشخصوصیمیداند.
محمــودی خراســانی یادآور می شــود :بــا وجود
پیگیریهای اتاق مشهد برای اجرایی شدن قانون بهبود
مستمر محیط کسب و کار ،بعضی دستگاههای اجرایی
به صورت کامل به وظایف و تکالیف خود برای این قانون
عمل نکردهاند کــه از این رهگــذر واحدهای تولیدی
متحمل ضرر و زیان شدهاند .بخش صنعت و تولید تافته
جدا بافته از کلیت نظام اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور نیســت و برای فائق آمدن بر مشکالت
فعلی و پیشــبرد راه آینده ،نیازمنــد تعامل و همکاری
تمامی ارگانها و ســازمانها ،چه عمومی ،چه دولتی و
چهخصوصیهستیم.نایبرئیساتاقبازرگانی،صنایع،
معادن و کشــاورزی خراسان رضوی با بیان این مطلب،
میافزاید:سیاستهاوتصمیمهایاقتصادیبایدکلینگر
باشد نه جزئینگر .ایران برای پیروزی در جبهه اقتصادی
و در نتیجه برای به دست آوردن استقالل اقتصادی باید
فرایند صنعتی شدن را تکمیل کند .این راه از آیندهنگری

علمی ،فنــی ،اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی ،تعیین
استراتژی رشد و توسعه ،آمایش سرزمین و برنامهریزی
اســت .وی با اشــاره به ضرورت بهرهگیــری کامل از
ظرفیتهای بالفعل و بالقــوه موجود چه در داخل و چه
در خارج از کشــور که به خوبی از آن استفاده نمی شود،
میگوید :در درجه اول ،اقتصاد مقاومتی نه در یک مفهوم
خاص بلکه به شکل عام باید توسط تکتک افراد جامعه
پیگیریشودوبهصورتیکمطالبهعاممطرحشود.
محمودی خراســانی اظهار میکند :نکتــه دوم این
است که محیط کســب و کار دیگر یک مقوله مرتبط با
گذشته است .امروز صحبت از محیط نوآوری و خالقیت
اســت؛ این فضاها و محیطها باید احیا و پویا شود و این
نیز نیازمند مشــارکت تمامی افراد جامعه و به خصوص
اندیشمندانوکارآفرینانکشوراست.
zبخش خصوصی برای دولت مهمان ناخوانده است

رضــا حمیدی ،رئیس کمیســیون
بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد
نیز در خصــوص اجرای قانون بهبود
مســتمر محیــط کســب و کار در
سالهایاخیرمیگوید:اتاقبازرگانی

عکس :محسن اسماعیل زاده  /دنیای اقتصاد

نجات بخش خصوصی از قانون گریزی برخی دستگاهها
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برای دولت بازوی مشورتی نیست ،بلکه بازوی اجرایی به
شــمار میرود .با این حال ،همواره به هر طریقی نظرات
یکند .مــا در دولت یک مهمان ناخوانده
خود را بیان م 
هستیم اما امیدواریم دولت درهای خود را به روی ما باز
کند تا بتوانیــم بهتر در کنار دولتمــردان قرار گیریم و
دولتمردانبهتربتوانندمشکالترابامامطرحکنندکهبا
اینفرایندهمکاری،نتایجبهتریحاصلخواهدشد.
وی در خصوص پایبندی به قانون محیط کسب و کار
در دســتگاههای اجرایی استان تصریح میکند :اجرای
این قانون از ســازمان به سازمان دیگر متفاوت است؛ به
عنوان مثال ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضــوی در این زمینه به خوبی عمل کــرده اما برخی از
نهادها معذوریت داشته و یا نسبت به اهمیت این مساله
آگاه نیستند ..حمیدی اظهار میکند :اهمیت این قانون
در نجات اقتصاد کشور بسیار باالســت اما آنچه که ما و
تصویبکنندگاناینقانونفکرمیکنیمباکسانیکهآن
را اجرا میکنند ،متفاوت بوده و در نتیجه موجب شده در
اجرای این قانون کندتر عمل شود؛ در نهایت به صورت
دلچسبیاجرانشدهاست.

حمیدی  :ما در دولت یک مهمان
ناخوانده هستیم اما امیدواریم دولت
درهای خود را به روی ما باز کند تا
بتوانیم بهتر در کنار دولتمردان قرار
گیریم و دولتمردان بهتر بتوانند مشکالت
را با ما مطرح کنند که با این فرایند
همکاری ،نتایج بهتری حاصل خواهد شد
وی در خصوص عملکرد ســازمان امور مالیاتی و سایر
ارگانهادراجرایقانونبهبودمستمرمحیطکسبوکار
و نمرهای که می شود به آنها داد ،میگوید :به عنوان یک
صنعتگردرکلکشور،اگربخواهمبهسازمانامورمالیاتی
نمرهای بدهم ،این نمره پایینتر از ۱۰خواهد بود .البته هر
کسیبایدسهممالیاتخودراپرداختکند،چراکهکشور
هزینه دارد و وظیفه ماست که مالیات را پرداخت کنیم اما
مالیات گریزی برخیها بار بیشتری بر دوش ما میگذارد.
همچنینسایرسازمانهااعمازسازمانتامیناجتماعیو
بانکهانیزنمرهخوبینخواهندگرفتاماسازمانصنعت،
معدن و تجارت با توجه به امکانــات کمی که در اختیار
دارد ،به خوبی عمل کرده است.

حمیدی :به عنوان یک صنعتگر در کل
کشور ،اگر بخواهم به سازمان امور
مالیاتی نمرهای بدهم ،این نمره پایینتر
از  ۱۰خواهد بود
ش ملی توسعه
حمیدی مهمترین دســتاورد همای 
پایدار با رویکرد بهبود محیط کســب و کار در  ۵ســال
گذشــته را افزایش اطالعات شــرکتکنندگان در این
همایش میخواند و میگوید :هر یک از این اطالعات به
فراینداستعدادو توانآنهادربهبودروشکاریشانموثر
واقع شده است .وی درباره هدفگذاری این همایش در
سال جاری خاطرنشان میکند :سعی بر آن داریم که تا
حدامکانایندورهراارزشمندترومفیدتربرگزارکنیم.
وی تصریح میکند :ما صنعتگران و مدیران واحدهای
تولیدی و خدماتی این مســاله را پذیرفتیم که کشــور
در شــرایط عادی قرار ندارد به طوریکــه کار مضاعف
را میطلبد و نباید توقع ســابق را داشــته باشیم اما در
بسیاری از موارد با توجه به تحریمها ،کشور بیشتر دچار
گرفتاریهایناشیازخودتحریمیاستونهتحریمهای
آمریکاودیگرکشورها.
zمحیط کسبوکار در خراسان رضوی از سختترینها
در کشور است

امایاسرمهرآور،دبیرکمیسیونبهبود
محیط کســب و کار اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی در تشریح دستاوردهای این
همایــش در پنج ســال گذشــته
میگوید :یکی از دســتاوردهایی کــه در برگزاری این
همایشها همیشه مدنظر بوده ،زنده نگه داشتن محیط

کسبوکار در ســطح جامعه اســت .به عقیده فعاالن
اقتصادی استان ،محیط کسبوکار در خراسان رضوی
یکی از سختترین محیطهای کسبوکار محسوب می
شــود .برای مطرح شدن محیط کســبوکار در سطح
جامعه و رســانهها و بررسی شــدن آن ازسوی اساتید و
دانشجویان ،موضوع همایش را بهبود محیط کسبوکار
انتخابکردیمتااینمسالههموارهبهعنوانیکمطالبهاز
سوی بخش خصوصی در ســطح جامعه وجود داشته
باشد .در همایشهای دو سه ســال اخیر جامعه هدف
دســتگاههای اجرایی بودند و ســعی بر این بوده که از
مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی بیشتر دعوت
شــود تا فعاالن اقتصادی اســتان بــا وضعیت محیط
کسبوکار خراسان رضوی و راهکارهای موجود بیشتر
آشناشوند.
وی میافزاید :در همایش ســال گذشــته با همراهی
دبیرخانه شورای گفتوگو استان و استانداری ،لیستی از
تمامی کارشناسان دستگاههای اجرایی استان که برای
فعاالن بخش خصوصی مجوز صادر میکنند ،تهیه شد
تا به همایش دعوت شوند؛ این کارشناسان حدود 140
نفر بودند که تاثیری بســیار مثبتی را به همراه داشت.
همچنین تغییر اساســی در دید مدیران و کارشناسان
دســتگاههای اجرایی ایجاد شــد تا بــه بهبود محیط
کسبوکاراستانکمککند.
مهرآور یکی از دستاوردهای مهم این همایش را توجه
اساتید دانشگاه و دانشجویان به بهبود محیط کسبوکار
میداند و میگوید :اتاقهای بازرگانی کشــور به سمت
بهبودفضایکسبوکارگامبرداشتهاندوشایدنگاهبخش
خصوصی با بخش دولتی متفاوت باشد .به عنوان مثال،
بخش دولتی در شاخصهای بانک جهانی هدف خود را
بهبود رتبه ایران گذاشته است یعنی تالش میکنند تا
رتبهایراندراینحوزهبهبودیابدامانگاهبخشخصوصی
این اســت که هدف باید بهبود محیط کسبوکار باشد
چراکه با بهبود این مساله ،این رتبه نیز کاهش مییابد.
در بسیاری از موارد دیده شده که رتبه محیط کسبوکار
ایران  50نمره بهبود یافته اما این مســاله را که از فعاالن
اقتصادی جویا میشویم ،میگویند که اثر این بهبود در
فضایکسبوکاراحساسنمیکنند.
وی با تاکید به اینکه در همایش ششم دو محور اصلی
داریم ،تصریح میکند :اولین محور بررسی پنج شاخص
بانک جهانی و ارائه نتایج مطالعــات اتاقهای بازرگانی
بزرگ سراســر کشــور بوده و محور دیگر بررسی ثبات
اقتصاد کالن در ایران است؛ این ثبات از ابعاد مختلف اعم
از نرخ تورم ،نرخ ارز ،دیپلماسی اقتصادی ،نرخ سود بانکی
و ...مورد بررســی قرار میگیرد کــه مقاالتی در اینباره
ســفارش دادیم و در کنارآن نیز از نظرات فعاالن بخش
خصوصینیزاستفادهخواهدشد.
مهرآور درباره رتبه ایران در شــاخصهای کســب و
کار بانک جهانی و دالیــل آن ،اظهار میکند :رتبه کلی
ایران در ســال  120 ،2017بوده و در ســال  2018به
 124رسید؛یعنیرتبهکلیماوضعیتنامناسبتریپیدا
کرده است اما شاخص شروع کسبوکار در سال 2017
از رتبه 102به  97در ســال  2018رسیده که دلیل آن
نیز کاهش زمان شروع کســبوکار بوده است .شاخص
اخذ مجوز ساختوساز در ســال  2017از  27به  25در
سال  2018رســید اما نکتهای که وجود دارد این است
که ما هیچگونه بهبودی در شــاخص خود انجام ندادیم
و علت پیشرفت ایران ،پسرفت سایر کشورهاست .وی
ادامه میدهد :شــاخص سوم دسترسی به برق است که
ازسوی اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته؛
رتبه این شاخص در ســال  2017از  94به  99در سال
 2018رسید؛ یعنی وضعیت بدتری پیدا کرد که علت آن
نیز افزایش هزینه این شاخص در ایران است .در شاخص
چهارمیعنیثبتمالکیتایراندرسال 2017ازرتبه86
به  87در سال  2018رسیدیم که دلیل آن نیز پیشرفت
سایر کشورها با اصالحات خود در این حوزه بوده است .در
شاخصپنجمیعنیاخذاعتبارات،از 101به 90رسیدیم
که دلیل این بهبود رتبه اصالحاتی است که دولت انجام
داده است .در شاخص حمایت از سرمایهگذاران خرد هم
از رتبه  165به  170رسیدیم که علت آن پیشرفت سایر
کشورهااست.
مهرآور میافزاید :در شــاخص هفتــم یعنی پرداخت
مالیات که توسط اتاق مشــهد مورد بررسی قرار گرفته،
وضعیت بسیار بدتری داریم؛ در سال 2017از رتبه 100به

رتبه 150در سال 2018دست پیدا کردیم که دلیل آن نیز
پیشرفت سایر کشورها بوده و هیچ اصالحی در این حوزه
انجام ندادیم .از طرفی ،در شــاخص هشتم یعنی تجارت
فرامرزی ،از رتبه  170به  166رســیدیم که یعنی رتبه ما
بهبودپیداکردهودلیلآننیزپسرفتسایرکشورهاست.

مهرآور :رتبه کلی ایران در سال ،2017
 120بوده و در سال  2018به  124رسید؛
یعنیرتبهکلیماوضعیتنامناسبتریپیدا
کرده است اما شاخص شروع کسبوکار
در سال  2017از رتبه 102به  97در سال
 2018رسیده که دلیل آن نیز کاهش
زمان شروع کسبوکار بوده است
دبیرکمیسیونبهبودمحیطکسبوکاراتاقبازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان
میکند :در شــاخص نهم یعنــی اجــرای قراردادها ،از
رتبه  70به  80در سطح دنیا رســیدیم که دلیل آن نیز
لوفصل
پیشرفت سایر کشورها بوده است .در شاخص ح 
ورشکســتگی ،از رتبه 156به 160رسیدیم که علت آن
افزایش نرخ بهره در ایران بوده اســت .در مجموع تنها در
یک شاخص گامهایی در جهت اصالحات برداشتیم که
آن نیز شاخص اخذ اعتبارات اســت؛ البته در رتبه آغاز
کســبوکار با کاهش مدت زمان آن ،پیشــرفتهایی
داشتیم.
zقانونی بیاهمیت برای دولتها

فعاالناقتصادیبخشخصوصیخراسانرضویمعتقدند
بیشتر مواد قانون بهبود مستمر کسبوکار مربوط به وظایف
دولتی و حکومتی است و مسئوالن استانی نمیتوانند تغییر
و تحول چندانی در این قانون و در فضای کســبوکار ایجاد
کنند.امااگربهاینقانوندرسطحملیبنگریم،اتاقبازرگانی
ایران میتواند نقش بهسزایی در اجرای آن ایفا کند .هر چند
احمدینــژاد در دولت دهم به طور کل ایــن قانون را قبول
نداشت و به قول برخیها آن را در کشوی میز خود گذاشت و
ابالغ هم نکرد و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز اجرایی شدن

یکی از مسائلی که با پیگیری اتاق
بازرگانی در استان حل شد ،قطعی گاز
کارخانجات فعاالن اقتصادی در شهرک
صنعتیبود
این قانون بیشتر در حد شعار بوده و هیچگونه فعالیت عملی
در رابطه با آن صورت نگرفت و اگر هم برخی از مواد این قانون
اجرایی شده ،مواد آنچنان مهمی نبوده است .با این حال اتاق
بازرگانیبهعنواننمایندهفعاالناقتصادیدرسطحکشوربا
نقش مطالبهگری خود میتواند پیگیر اجرایی شدن قانون
بهبود محیط کسب و کار شــود .در اتاق مشهد نیز با توجه
به اینکه بسیاری از کمیســیونها درگیر بسیاری از مسائل
اقتصادی استان هســتند؛ اقدامات زیادی در بهبود محیط
کســب و کار صورت گرفته؛ به عنوان مثال ،یکی از مسائلی
که با پیگیری اتاق بازرگانی در اســتان حل شد ،قطعی گاز
کارخانجاتفعاالناقتصادیدرشهرکصنعتیبود.بنابراین
اگر مسالهای در سطح استان باشد ،نظرات اتاق بازرگانی به
عنوان پارلمان بخش خصوصی استان نیز اخذ می شود اما به
طور کلی که فعاالن اقتصادی انتظار داشته باشند ،این قانون
تاثیری در بهبود محیط کسبوکار داشته باشد ،نبوده و این
قانون آنطور که باید اجرا میشد ،نشده و نتوانسته در محیط
کسبوکارتحولیراایجادکند.

امسال شاخص انشعاب برق توسط اتاق
اصفهان ،شاخص پرداخت مالیات توسط
اتاق مشهد ،شاخص مالکیت توسط اتاق
شیراز ،شاخص اجرای قراردادها توسط
اتاق کرمان و شاخص مجوز ساختوساز
توسط اتاق تبریز در حال بررسی است .اتاق
تهران نیز خارج از این شاخصهای بانک
جهانی ،بر روی دو شاخص دیگر در حال
کار و بررسی است
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استاندار خراسان رضوی در شورای اداری مطرح کرد

آخرین گامها برای حل نهایی مشکل پدیده
صدور 450میلیون دالر محصول کشاورزی از خراسان رضوی

zتعیینتکلیفمشکلمدیریتتیمفوتبالپدیده

رشیدیان درباره مشکل تیم فوتبال پدیده هم گفت:
خراسان رضوی در این فصل فقط تیم فوتبال پدیده
را دارد ،این تیم امروز خوب درخشیده و باعث افتخار
اســت که خود را به صدر جدول رسانده و علی رغم
مشکالت توانسته برای جوانان استان مایه دلگرمی و
نشاط باشد .مشکالت این تیم باید سریعتر حل شود و
با توجه به مشکالتی که در مدیریت این باشگاه روی
داده استانداری جلسه ای در این رابطه با حضور همه
کسانی که در این زمینه دخیل هستند برگزار میکند.
وی ابراز امیدواری کرد :مدیران شرکت پدیده و باشگاه
مربوطه ،شهرداری ،تربیت بدنی و بخش خصوصی به
این موضوع توجه کنند که ساماندهی و بهبود شرایط
این تیم خواسته عمومی جوانان از مدیران استان است.
دستگاه های دولتی برای کمک به باشگاه های حرفه ای
محدودیت و منع قانونی دارند و ما از ردیف های دولتی
امکان کمک به باشگاه های ورزشی را نداریم و باید از
ظرفیت های بخش خصوصی برای این امر کمک گرفت.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه زمین تمرین
این تیم هنوز مشخص نشده ،تاکید کرد :مدیرکل تربیت
بدنی باید این مشکل را ظرف دو روز آینده رفع کند .وی
گفت :همه باید مدیریت باشگاه پدیده را تقویت کنند نه
آنکه در آن دخالت کنند ،حتی اگر بحث نقل و انتقال
مدیریت باشگاه به شرکتی غیر پدیده هم مطرح باشد،
آنها باید پشت سر مدیریت باشگاه برای تقویت مدیریت
اجرایی آن باشند.
zبهجایمچگیریبهدنبالتقویتروحیهتعاملباشیم

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد :همه
بخش ها اعم از دستگاههای دولتی و اجرایی ،بخش
خصوصی ،نمایندگان مجلس و دســتگاه قضا باید با
درک شرایط با هدف حفظ تولید ،اشتغال به ویژه ارتقا
صادرات غیر نفتی به کمک بیایند .بخش های مختلف
به جای مچ گیری باید برای تقویت روحیه دستگیری
به عنوان کمک برای حل مسائل جامعه و مردم تالش
کنیم تا شرایط را به نفع ملت ،نظام و کشور پیش برده
و از این شرایط عبور کنیم.

zارتقاء برخی شهرهای استان به شهرستان و بعضی از
شهابهشهر
بخ 

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع تغییرات
تقســیمات کشوری در استان اشــاره و تصریح کرد:
با پیگیری های اســتانداری از اواسط سال گذشته،
ظرفیت تبدیل برخی شهرها به شهرستان فراهم شد
که صالحآباد ،میانجلگه و زبرخان از جمله آنها است.
رشیدیان ابراز امیدواری کرد :برخی نقاط دیگر استان

دنیای اقتصاد ،ســارا نیکان -همایش «عوامل
موثر بر نرخ ارز و تاثیرات آن بر بخشهای مختلف
و اقتصاد کشــور» با حضور محمدحسین ادیب،
پژوهشگروتحلیلگراقتصادیدرساختمانساپکو
و به همت انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار
شد .در این همایش عوامل موثر بر نرخ ارز نظیر
جهانیسازی مالی ،نظام بانکداری ،پتروشیمی،
فوالد و سیمان به عنوان صنایع قدرتمند کشور و...
مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما نکته قابل تامل
این بود که دیگر نظام چیزی به نام بانکداری ملی
وجود ندارد و بانکهای ایران باید خود را به نظام
بانکداری جهانی نزدیک کنند و همگام با آن حرکت
کنند .غول بزرگ صنعت کشور یعنی پتروشیمی با
سایر صنایع به غیر از فوالد و سیمان برابری میکند
و هر روز نیز این صنعت زورآزمایی میکند و قدرت
خود را به نمایش میگذارد چراکه از روز گذشته
قویتر می شود به طوریکه نرخ دالر در دستان این
صنعت قرار گرفته است .محمدحسین ادیب در
این همایش اظهار کرد :ایران یکی از موفقیتترین
کشورها در زمینه صادرات بوده که از سال 2000
میالدی تاکنون حجم صادرات ما چهار برابر شده
و این در حالیســت که صادرات آمریکا حتی دو
برابر نیز نشده است .به گفته وی ،آمریکا احساس
میکند در پروسه جهانی شدن دیده نشده است.
zجهانیسازیمالیچیست؟

پژوهشــگر و تحلیلگر اقتصادی در رابطه با جهانی
سازی مالی تصریح کرد :در حال حاضر ما  55میلیارد
دالر سپرده ارزی داریم که از این میزان 5 ،میلیارد دالر
آن توسط بانک مرکزی نگهداری می شود و مابقی آن
نیز در بانکهای اروپا و شرق آسیا سپردهگذاری کردیم
امــا از طرفی دیگر این بانکها  3میلیارد از این پول را
نزد خود نگه داشتند و مابقی آن در بانکهای انگلیس
و آمریکا گذاشتهاند؛ در نتیجه پولهای ما در بانکهای
آمریــکا و انگلیس قــرار دارد که این امر همان جهانی
سازی مالی است.
وی ادامه داد :این جهانی سازی بازندهها و برندههایی
دارد که به عقیده من ،طی ســه ســال آینده بازندهها
ورشکستگی خود را اعالم میکنند یعنی یک فروپاشی
در جهان روی میدهد که ناشی از جهانی سازی مالی
است؛ این ورشکستگی در جهان موجب کاهش تقاضای
مواد خام در جهان شده و خود این امر نیز منجر به سقوط
قیمت نفت خواهد شد .درنهایت این سقوط قیمت نیز
منجر به افزایش نرخ ارز در ایران می شود .بنابراین قیمت

دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی گفت :آخرین گامها برای حل مشکل پروژه پدیده برداشته شده و اینک نیازمند تسریع در تکمیل نهایی تالش
سنگین دو ساله همه بخشها هستیم  .علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر ضرورت تسریع در حل معضل پروژه پدیده افزود :در
دو سال اخیر تالشها در حوزه حل معضالت و مشکالت عمرانی ،قانونی و شروع به کار شرکت پدیده ،بسیار گسترده بود و با این حال هنوز در موضوع اتاق
او.تی.سی و مبادالت سهام مشکالتی وجود دارد .وی با بیان اینکه در زمینه مبادالت سهام سه اقدام باید با سرعت پیگیری و اجرایی شود ،افزود :نخست
بحث ثبت سهام جبرانی است که سهم هر فرد مشخص شده اما ثبت آن نیازمند همکاری و هماهنگی قانونی است .اقدام دیگر تشکیل مجمع عمومی و
برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت و نیز ورود به فرابورس است که در زمینه ورود به فرابورس مکاتبه الزم صورت گرفته و با همکاری دستگاه قضایی
مقدمات آن فراهم شده و امید است به زودی عملیاتی شده و با همکاری همه بخشها این چند اقدام مانده هم به سرانجام برسد.

هم در تصمیات اخیر ارتقا یابند که از جمله آن ها ارتقا
برخی بخش ها به شــهر است .وی همچنین ضمن
عذرخواهی از مردم شهرستان هایی که روال تعیین
فرمانداران آن ها با تاخیر مواجه شده؛ گفت :ما وظیفه
معرفی کاندیداها به وزارت کشور را داریم و پیگیری
و استعالمها کمی طوالنی می شود .بحث جابه جایی
استانداران هم شاید به نوعی بر این تاخیر افزوده و امید
اســت استاندار بعدی که دنبال کننده سیاست های
همین دولت است؛ موضوعات را تسریع کند.
رشــیدیان تاکید کرد :به طــور قطع ،تغییری در
سیاســت های استان ایجاد نمی شــود و فرمانداران
و مدیران ،همه از کارگزاران همین دولت هســتند و
سیاست های دولت تدبیر و امید با قوت تداوم می یابد.

 450zمیلیون دالر محصول کشاورزی از خراسان رضوی
صادرشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز

گفت :ظرف هفت ماه گذشــته امسال  400هزار تن
محصوالت کشــاورزی به ارزش  450میلیون دالر از
این استان صادر شده است.
مجتبی مزروعی ارزش کل صادرات پارسال بخش
کشاورزی استان را  800میلیون دالر ذکر و بیان کرد:
از سال  92تاکنون تولید انواع محصول کشاورزی در

همه باید مدیریت باشگاه پدیده را
تقویت کنند نه آنکه در آن دخالت
کنند ،حتی اگر بحث نقل و انتقال
مدیریت باشگاه به شرکتی غیر پدیده
هم مطرح باشد ،آنها باید پشت سر
مدیریت باشگاه برای تقویت مدیریت
اجرایی آن باشند

خراسان رضوی یک میلیون تن افزایش یافته و منجر
به افزایــش درآمد در بخش تولید به میزان  12هزار
میلیارد ریال شده است.
وی افزود :با توجه به وضعیت اقلیمی خراسان رضوی
و نحوه مدیریت روســتاها طی سالهای  92تا  97با
کاهش دام سبک و تولید گوشت قرمز در استان مواجه
بوده ایم .جمعیت دامی خراسان رضوی طی سالهای
اخیر به دلیل واردات بی رویه و بی توجهی به صنعت
دام به ویژه دام سبک کاهش یافت .این در حالی است
که دام سبک این استان در منطقه خاورمیانه یک مزیت
به شمار می رفت لذا سازمان جهاد کشاورزی در تالش
اســت این مزیت از دست رفته را به خراسان رضوی
بازگرداند .رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی ادامه داد :از ســال  92تاکنون با تامین یارانه
های بخش تولید و مدیریت بازار ،قیمت گوشت مرغ
و تخم مرغ در اســتان کنترل شده و نرخ نهاده ها در
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بانکهای ایران باید به نظام بانکداری جهانی نزدیک شوند

دالر به قیمت نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز به
اضافه تقاضا در جهان بستگی دارد.
هر فعال اقتصادی باید برای روزهای آینده و شرایطی
که پیش میآید ،آماده کند .به عقیده ادیب ،ما به ریسک
سیستمی توجه نداشتیم اما این مساله افزایش نرخ ارز
قابل پیشبینی بود؛ فعال اقتصادی که تنها بر روی کار
خود تمرکز داشته باشد و به ریسک سیستمی در جهان
توجهی نکرده باشد ،نتیجهاش همین شرایط فعلی می
شود .درحقیقت جهانی سازی مالی ریسکی دارد که در
ایران تخلیه می شود و ثروت شما را نیز نصف میکند.
zبانکداری ملی وجود دارد؟

جهانی ســازی مالی پایان عصر بانکداری ملی است؛
دیگر چیزی تحت عنوان موسسههای مالی که در مشهد
وجود داشت ،در دنیا وجود ندارد .در مکزیک به ندرت
بانک ملی به چشم میخورد و اکثر بانکها ،بانکهای
بینالمللی هستند اما در روسیه این امر برعکس است و
به ندرت بانک بینالمللی به چشم میخورد اما باید به
ساختار این بانکهای روسی توجه کرد یعنی به نوعی
شــعبه روســی از بانکهای خارجی به شمار میروند
که در اصل انگلیســی و آمریکایی هســتند اما شکل
ســومی ،یعنی بانکداری ملی ،که در ایران رایج است
را نداریم.

به نظر میرسد که عصر بانکداری ملی به پایان رسیده
و بنابراین بانکهای ایرانی باید خود را برای جهانیسازی
مالی آمــاده کنند و خود را با بانکداری جهانی انطباق
دهند .به گفته ادیب ،اینکه یک موسسه مالی در مشهد
 80برابر ســرمایه خود ســپرده را میپذیرفت ،اقدام
درســتی نبود و اصال اسم این امر بانکداری نیست؛ در
نظام بانکداری جهانی اگر سپرده بیش از  6برابر باشد،
نمیتواند پول را بازگرداند.
zنقشیارانهها

این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه یارانه
انرژی هیچگونه هزینه سیاســی برای دولت به همراه
نخواهد داشت .درنتیجه نارضایتی ناشی از گران شدن
انرژی با رضایت ناشی از سقوط قیمت نفت خنثی خواهد
شد و بار سیاسی مطلوبی برای دولت دارد چراکه مردم
حاضرند ،دالر را با نرخ  5000تومان و انرژی را با قیمت
آزاد خریداری کنند و به ســرعت میزان مصرف انرژی
خود را کاهش میدهند.
پتروشیمی امروز  45میلیون متر مکعب گاز مصرف
میکند که با محاســبه یارانه آن ،یعنی هر متر مکعب
گاز  8ســنت با دالر  8400تومان ،امسال حدود 100
هــزار میلیارد تومان یارانه دریافت کرده اســت .البته
دولت اول ماه به  5میلیون و  100هزار نفر اعم از شاغل

و بازنشســته در ابتدای ماه حدود  150هزار میلیارد
تومان حقوق میدهد.
همچنین به گفته ادیب ،فوالد  22میلیون متر مکعب
گاز مصرف میکند که امسال فوالدیها  50هزار میلیارد
تومان یارانه دریافت کردند و این در حالیســت که کل
یارانه نقدی که به مردم داده می شود ،کمتر از  40هزار
میلیارد تومان است .سیمان نیز حدود  45هزار میلیارد
تومان یارانه دریافت میکند.
وی با تاکید بر اینکه گاز از شاخصههای خوبی برای
تعیین میزان تولید صنعتی به شمار می رود ،عنوان کرد:
اگر صنعت را به جز پتروشیمی ،فوالد و سیمان در نظر
بگیریم ،کل صنعت ما  ۴۵میلیون مترمکعب گاز مصرف
میکند و مصرف گاز پتروشیمی نیز همین میزان است.
بنابراین یک سری از صنایع تعطیل شدند و پتروشیمی
رشــد پیدا کرد و پتروشیمی برای کشور ارزآور بوده و
عاملی برای توسعه صنعتی ما محسوب می شود .با این
نرخ ارز ،یارانه زیادی نصیب پتروشیمی می شود .البته
تکنولوژی پتروشیمی نسبتا به روز بوده و موج سومی
محسوب می شود.
zدالر در دستان پتروشیمی است

پروســه صنعت کشور ،پتروشیمی محور شده است
اما اینکه میگویند ما صنعت نداریم ،اشتباه است زیرا

این مدت تغییری نکرده است .وی همچنین افزایش
تولید عســل در خراسان رضوی را از  1.4تن در سال
 92به  2.7تن در پایان ســال  ،96کاهش میزان سن
زدگی مزارع کشاورزی را از  1.8درصد در سال  95به
 17صدم درصد در سال  ،97افزایش سطح زیرکشت
و تولید چغندرقند از  20هزار هکتار به میزان  717هزار
تن در سال  92به  21هزار هکتار و و وزن هزار و 361
تن در سال جاری از توفیقات خراسان رضوی برشمرد.
مزروعی گفت :گرچه میزان سطح زیر کشت گندم
و تولید آن به دلیل کم آبی طی سالهای اخیر کاهش
یافت اما کیفیت گندم تولیدی و خرید تضمینی آن
از کشاورزان خراسانی از سال  92تاکنون رشد خوبی
داشته اســت .وی افزود :سطح گلخانه های خراسان
رضوی هم از  141هکتار در سال  92به  441هکتار
در ســال  97رسیده و از سال  92تا پایان سال  96به
میزان ســه هزار و  300میلیارد ریال تسهیالت برای
مکانیزاسیون کشاورزی در استان پرداخت و پنج هزار
و  470میلیارد ریال جذب اعتبار برای ایجاد ســامانه
آبیاری تحت فشار صورت گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه
داد :حجم انتقال آب با لوله به مزارع کشاورزی نیز از 124
کیلومتر در سال 92به چهار هزار و 196کیلومتر در سال
 97رسید .همچنین از سال  92تاکنون شش هزار و 60
میلیارد ریال در حوزه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
استان سرمایه گذاری شده است .وی افزایش جمعیت
روستایی خراسان رضوی به میزان شش دهم درصد در
سال گذشته و کاهش سطح برداشت آب به میزان 346
میلیون مترمکعب در سال برای بخش کشاورزی استان
را از دیگر دستاوردهای این بخش برشمرد.
 zهزینه های بیمه سالمت در خراسان رضوی  23درصد
رشدکرد

مدیرکل بیمه ســامت خراسان رضوی نیز در این
نشست گفت :هزینه های این اداره کل از سال  92تا
پایان سال  96به میزان  23.5درصد رشد کرده است و
میانگین هزینه ها در ماه به 118میلیارد و 600میلیون
تومان رسیده است .علیرضا رمزی اظهار کرد :خراسان
رضوی باالترین جمعیت استانی کشور به لحاظ پوشش
بیمه سالمت دارد و سه میلیون و  636هزار نفر در این
استان زیر پوشش بیمه سالمت هستند که از این تعداد
هشت هزار و  34نفر تبعه خارجیاند.
وی بیان کرد :چهار هزار و  900موسسه و پزشک
در خراسان رضوی صرف قرارداد بیمه سالمت هستند
که تعداد مراجعات به این موسسات و پزشکان طی دو
سال اخیر  33درصد رشد کرده است.
حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان تولید دارد .البته با این
نرخ ارز ،طبقه متوسط حذف شده و در حال حاضر یک
طبقه ثروتمند و یک طبقه فقیر داریم اما طبقه ثروتمند
دیگر مانند گذشته نیست چرا که در گذشته این طبقه
ســپرده محور و مسکن محور بود .در حال حاضر یک
طبقه نوکیسه ثروتمند به نام پتروشیمیها ،فوالدیها و
سیمانیها داریم؛ یعنی با این نرخ دالر طبقهای جدید
در حال شکل گیری است.
این پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی بیان کرد ۱۳:شرکت
پتروشیمی ۵ ،شرکت فوالدی و  ۳۰شرکت سیمانی در
کشور داریم و نرخ دالر در کشور به تصمیمات این سه
حوزه دارد زیرا نه دولتی هستند و نه خصوصی چراکه
زیرنظر هیچ یک از نهادهای دولتی نیستند و از هیچیک
از قوانین بخش خصوصی تبعیت نمیکنند.
در کشــور یک انتقال درآمــدی در حال روی دادن
است و این سه حوزه بسیار ثروتمند خواهند شد و سایر
مردم نیز فقیرتر میشوند که به خودی خود بر نرخ ارز
تاثیرگــذار خواهد بود .به گفته وی ،در واقع بانکداری
در دنیا بر این اساس ایجاد شده که باید در یک تورم و
سودی وجود داشته باشد.
تمام بانکهای دنیا به طور متوسط یک درصد سود
سپرده میدهند اما بانکهای ما حتی این یک درصد را
نیز به مردم پرداخت نمیکنند یعنی تمام این افزایشها
و سودهایی که بانکهای ما پرداخت میکردند ،با این
نرخ ارز و تورم جهانی پس گرفته شــد و به نوعی یک
کالهبرداری بود.
ادیب خاطرنشان کرد :از سال  80تاکنون شاهد چهار
بار گران شــدن مسکن بودیم و  90درصد داراییهای
مشهدی به صورت دالر و مسکن است و اگر این داراییها
را به دالر تبدیل کنیم و تورم جهانی را از آن کم کنیم،
حدود  30درصد از پول آنها از دست رفته است .همچنین
بانک مرکزی هر ماه اطالعاتی از بانکها منتشر میکند و
به طور معمول بانکها سپردهها را به صورت وام به مردم
پرداخت کرده و یا خود ســرمایهگذاری میکند و یا در
بانک مرکزی نگه میدارد اما طبق این آمار ،هیچیک از
این اقدامات صورت نگرفته و حدود  48درصد سپردهها
نیست .میزان هزینهها و خرجهای دولت از سال  80در
مقایسه با امسال و کم کردن تورم جهانی از آن ،دولت
 40درصد کمتر خرج کرده است.
در حقیقت کســانی که از روی یک بیزینس اقتصاد
کشور را قضاوت میکنند ،شکست خواهند خورد .آدم
موفق کسی است که چندین بیزینس را باهم تحلیل کند
تا بتواند یک تصمیم درست با توجه به شرایط موجود در
داخل و جهان اخذ کند.

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

شهادتآتشنشانمشهدیحینعملیات
امدادونجات

مدیرعامل آتش نشانی مشهد از شهادت آتش نشان
مشهدی حین عملیات امداد و نجات در این شهر خبر داد.
حسن جعفری با اعالم این خبر اظهار کرد :ساعت  ۴:۴۴صبح
یکشــنبه حادثه برخورد یک دســتگاه اتوبوس بین شهری با
جداول میانی بزرگراه شهید کالنتری  -مقابل بوستان غدیر به
سامانه  ۱۲۵اعالم شد که بالفاصله آتشنشانان ایستگاه شماره
 ۹شهدای آتشنشــانی به محل حادثه اعزام شدند .در محل
حادثه مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس بین شهری به هنگام
حرکت در مســیر به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف
شده و پس از برخورد شدید با گاردریل های میانی بزرگراه و
شکستن بخشی از آنها متوقف شده است.
مدیر عامل آتش نشانی مشهد تصریح کرد :این حادثه منجر
به مصدومیت  ۵نفرشــد که  ۳نفر به صورت سرپایی در محل
درمان و  ۲نفر دیگر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند .پس از
عملیات پیشگیرانه به واسطه نشت سوخت از خودرو و اقدامات
ایمنی الزم در محل توسط ماموران آتش نشانی ،یک دستگاه
کامیون که آن نیز به دلیل نامعلومی از مسیر خارج شد ،با خودرو
ایسوزو مستقر در محل برخورد کرد که متاسفانه یکی از آتش
نشــانان در زمان بروز این حادثه در بین دو خودرو محبوس و
به شدت مصدوم شد.
جعفری بیان کرد :متاسفانه حمید نوروزی ابدالآبادی آتشنشان
۳۱ساله ایستگاه شماره  ۹شهدای آتش نشانی مشهد در این
حادثه به شهادت رسید.

 328میلیاردریالپروندهاحتکارواختفایکاال
تشکیلشد

ایرنا -رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی گفت 59:پرونده
در حوزه احتکار ،اختفا و امتناع از عرضه
کاال ظرف هفت ماه گذشته امسال به
ارزش  328میلیارد ریال در این استان
تشکیل و همه کاالهای آن با کمک دادستانی در شبکه
مصرف توزیع شد.
راضیه علیرضایی افزود :از این تعداد  43پرونده مربوط به احتکار
کاال به ارزش  298میلیارد ریال بود شامل شکر ،برنج پاکستانی،
عــدس و لوبیا ،لوازم خانگی ،چای ،خودرو ،روغن مایع ،روغن
خوراکی ،رب گوجه فرنگی و پکیج حرارتی بود .وی ادامه داد:
طی این مدت تعداد کل بازرسیها از سطح عرضه کاال و خدمات
در خراسان رضوی  245هزار و  715مورد بود .در این چارچوب
برای  14هزار و  738واحد صنفی متخلف پروندههایی به ارزش
 9هزار و  516میلیارد ریال تشکیل و  65میلیارد ریال به شاکیان
آنها عودت داده شد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین
متوسط قیمت کاالهای اساسی مانند تخم مرغ ،گوشت مرغ،
گوشت گوساله و گوشت گوسفندی را در این استان نسبت به
استانهای دیگر پایین تر دانست.
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فارس -نماینده مردم سبزوار در مجلس
شورای اسالمی ادعا کرد :آقای رئیس
جمهور در بخشی از سخنرانی خود در
مجلس ادعا کرد که  20میلیون شغل به
 23میلیون و  ۵۰۰هزار شغل افزایش
یافته که با آنچه در جامعه و تعطیلی کارخانهها میبینیم
این خبر اشتباه است.
وی ادامه داد :آقای رئیس جمهور در سخنرانیهای خود اعالم
کرد ،آموزش و پرورش ما رایگانترین آموزش و پرورش در جهان
است ،در حالیکه طبق اعالم بانک جهانی گرانترین آموزش
و پرورش را داریم و بهســمت خصوصیسازی در این بخش با
سرعت باال پیشرفت میکنیم.
مقصودی مدعی شد :مشاوران رئیس جمهور ب ه ایشان اطالعات
غلطــی میدهند و صحبتهای رئیس جمهور در مورد اینکه
سفرههای مردم از آسایش و رفاه پر است و توضیحات وی در
خصوص بانک و ارزش پــول و ذخایر ارزی با واقعیت جامعه
مطابقت ندارد.

انتصاباتاستاندرماهاخیراعالمشد

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور اداری و
مالی اســتانداری خراســان رضوی،
انتصابات اســتان در مــاه اخیر را
اعالم کرد.
محمدصادق براتی با تقدیر از خدمات سید
ابوالفضل احمدی به عنوان مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری،
گفت :علیرضا قامتی به عنوان مدیرکل جدید قبول مسئولیت
کرده است .سعید صالح نیز به عنوان مدیرکل دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی استانداری خراسان رضوی منصوب شده و از خدمات
سیدکمالالدین حسینی ،مدیرکل قبلی تقدیر می شود.
مدیر کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی با تقدیر
از خدمات سردار قادر کریمی ،گفت :سرهنگ ابراهیم قربانزاده
هم به عنوان سرپرست نیروی انتظامی استان منصوب شده است.
حسین اسماعلیان هم به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب مشهد منصوب شده و از خدمات سید
علیرضا طباطبائی در این سمت قدردانی می شود.
وی با قدردانی از خدمات مدیر کل سابق آزمایشگاه فنی و خاک
اســتان ،اظهار کرد :محسن کاشفی به عنوان مدیر جدید این
مجموعه منصوب شده است.

